
JEUGDRAAD 
29 maart 2022 
 
Werkingsjaar 2021 - 2022 

 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 
 
Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, Lisa Timmermans, Caia Croes, Koraal, Dorien Snoeren 

 
Algemeen: 
 
Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

Agenda: 
 

1) Vlottentocht 

2) Speelbossen Veerhuizen 

3) Fiscale attesten 2020  

4) Brandveiligheid 

5) Corona  

6) Jongerenbevraging Kaddish 

7) Wat leeft er? 

8) Gezellige activiteit  

9) Varia  

10) Evenementen  

1. Vlottentocht 

Ter vervanging van de vlottentocht werd er in 2020 en 2021 een sjorwedstrijd georganiseerd met 

matig succes.  

 

Nu de coronaregels verdwijnen is er terug vooruitzicht op een mogelijke vlottentocht. De 

verenigingen stemmen unaniem om opnieuw een vlottentocht te organiseren op zondag 

02/10/2022. 

 

2. Speelbossen veerhuizen 

De milieudienst denkt na over een project met het vaarttheater. De dienst wil daar het voorstel 

lanceren om een voedselbos of vogelbos te planten. Het gaat om 4 tot 6 m². 

Enkele verenigingen spelen in het speelbos naast het stuk waar men wil aanplanten. Der 

verenigingen hebben er niets op tegen dat er iets wordt geplant. Wel vraagt de jeugdraad om 

rekening te houden met de aanwezigheid van kinderen en dus geen giftige bessen of planten te 

plaatsen.  

 

3. Fiscale attesten 2021 

De fiscale attesten van kalenderjaar 2021 werden opgemaakt. Deze mogen gekopieerd en ingevuld 

worden, voor alle deelnemers aan kampen die de leeftijd van 14 jaar niet bereikt hebben. Het kind 

mag in de loop van een kampperiode wel 14 jaar worden, maar enkel de deelnamedagen voor de 

14e verjaardag tellen mee voor fiscale aftrekbaarheid. Tracht de fiscale attesten af te leveren aan 

alle ouders van de leden.   

 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20220329.pdf


Het bedrag voor belastingaangifte werd opgetrokken van € 13,00 naar € 14,00 per dag per kind. 

Voor kinderen met een beperking werd de leeftijd opgetrokken van 18 jaar naar 21 jaar.  

 

4. Brandveiligheid 

De brandweer start met basisopleidingen brandveiligheid voor jeugdverenigingen dit jaar. De 

opleiding is gratis en omvat: 

• Pictogrammen en gevaren 

• Gevaren in jouw lokaal 

• Wat als het misloopt 

 

Er zit geen blusopleiding in en voorlopig wordt er ook geen brandpreventie gegeven over 

evenementen. De opleiding vindt plaats in een brandweerkazerne. 

 

We organiseren deze opleiding voor jullie dit jaar om te proberen (najaar).  

Momenteel lopen de inschrijvingen via de gemeentelijke jeugddienst(en).  

 

5. Corona – code geel 

In principe kan zo goed als alles weer. Er zijn geen beperkingen, maar er wordt nog wel sterk 

ingezet op goede ventilatie/verluchting.  

Let wel op met verplaatsingen met de bus!! Voorlopig geldt nog een mondmaskerplicht vanaf 12 

jaar op het openbaar vervoer en op georganiseerd vervoer.   

 

6. Jongerenbevraging Kaddish 

Jeugdhuis Kaddish werkt samen met de dienst jeugd en gezin een subsidiedossier uit voor 

infrastructurele middelen om enkele broodnodige zaken in JH Kaddish aan te pakken: 

• Toiletten 

• Gasketel (verwarming) 

• Nooddeuren 

• Koeltogen 

• (keuken) 

In dit dossier wordt er gekeken in welke mate jongeren betrokken zijn in de opmaak van dit 

dossier. Daarom loopt er momenteel een jongerenbevraging. We vragen jullie om deze ook in te 

vullen en zoveel mogelijk de oproep te verspreiden via jullie kanalen.  
 

7. Wat leeft er? 

Tips voor ledenwerving: 

• Speelstraten (juli/augustus): contact opnemen met de speelstraatpeter of -meter om 

tijdens die dagen een programma te voorzien.  

• Op school spelletjes gaan spelen tijdens de schooluren (enkel in de basisscholen). 

• Vriendjesdag (oudere leeftijden)  

• Familiedag: 2u met de afdeling of een hele dag met heel de jeugdbeweging. 

• ‘Opendeurdag’: ouders kunnen met leden komen ‘binnenkijken’.  

• Deelnemen aan activiteiten van de dienst jeugd en gezin of jeugdraad zoals Park 

Happening Schoten, Sintstoet, … 
 

8. Gezellige activiteit 

Eindelijk kan het weer! We organiseren een gezellige jeugdraad met een BBQ + quiz op 

woensdag 25 mei. De jongenschiro stelt hun terrein en lokalen ter beschikking voor deze 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/affiche%20bevraging%20jeugdhuis%20Kaddish.docx


activiteit. We bezorgen de uitnodiging, het uur en de agenda op een later tijdstip. Mogelijks start 

de jeugdraad die dag een uurtje vroeger dan normaal.  

 

9. Varia 

 
a) Groepsaankoop banken en tafels: Chiro Terdonck heeft nieuwe tafels nodig en gaat 

bestellen. Roel bezorgde alle info reeds in de Whatsapp groep van de jeugdraad. Mail naar 
roel.soetewey35@gmail.com het aantal tafels + banken ten laatste tegen 14 april 2022.  
 

b) Groepsaankoop sjorbalken: Chiro Sint-Filippus wil een aankoop doen. Stuur je mail voor 8 
april 2022 naar Tibo Vanzurpele (tibovz@gmail.com).   
 

c) Grote verbouwingssubsidie Scouts 62e MVB werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De 
vereniging is al volop bezig met hun verbouwingen en vraagt binnenkort hun eerste 
voorschot aan.  
 

d) Binnenkort start Elfje Fien vzw met sprookjesvertellingen in Schoten. Hiervoor is de vzw nog 
op zoek naar vrijwilligers voor hun vertellingen. Ken je iemand die hier interesse in heeft, 
vindt je de contactgegevens op de website.  
 

e) BIM outdoor tenten verkoopt tenten: opendeurdagen tot zaterdag 2/4/2022. 
 

f) Chiro Don Bosco probeerde contact te leggen met het Rode Kruis EHBO cursussen. Annick 
informeert bij het Rode Kruis. 
 

g) JH Kaddish organiseert samen met JC Bouckenborgh “How 2 Event”. Deze vorming is 
gespreid over 4 dagen (25, 27 april en 2, 4 mei). Je kan aparte delen volgen. Heb je interesse? 
Schrijf je in via dit inschrijvingsformulier!  
 

h) Tips om textiel kamptenten te laten repareren? Rodeo tenten is ermee gestopt dus Chiro 
Terdonck is op zoek naar een alternatief. Tips mogen in de WhatsApp groep gezet worden.  
 

i) Zijn er verenigingen die al vragen kregen vanuit Oekraïense vluchtelingen?  
 

• Chiro TD heeft zich al vereniging zelf opgegeven om als vereniging kinderen te 
ontvangen.  

• JH Kaddish gaat enkele dagen openen om een ontmoetingsplek te faciliteren voor 
jongeren en volwassenen.  

• Chiro Antoontje heeft ook al een vraag gekregen vanuit een gastgezin.   
 

j) Volgende vergadering: gezellige jeugdraad op 25/05/2022! 
 

10. Evenementen:  

• Enaxi: 13, 14, 15 mei organiseert een jeugdmusical “Help, we zijn het bruidspaar kwijt”. 

De ticketverkoop is net gestart. Flyers worden rondgedeeld.  

• Chiro Antoontje: verkoopt online paasmaanden.  

• Chiro Terdonck: Terdronckse feesten (biercafé): weekend van 29/04 

• KSA: Proud2befoud, 16/04, Campus Kajee 

• Scouts62e : verkoop van paaseieren om verbouwingen te steunen 

mailto:roel.soetewey35@gmail.com
mailto:tibovz@gmail.com
https://www.elfjefien.com/
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/BIM%20Outdoor.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/How-To-Event-Flyer.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcciI0OSXeiLgG3ItK2fV-owHWWeV-Q8zsgNnGB7vEdKZR_Q/viewform
https://www.facebook.com/events/1565451387172572/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2198257766978646?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.den62.be/paaseieren-verkoop/?fbclid=IwAR0_KnRh6gRf9JLvb6hLCY0UOJkhlWdM4eFqfUC3Mf2HrWnK-oa2KS0lOD4


• Jeugdhuis Kaddish heeft de komende weekends in april concerten op het programma 

staan. Je vindt het programma hier.  

• Chiro Don Bosco: Feest in den Hof, 6, 7, 8 mei. 

• Jongenschiro Sint Filippus wil een massa-groepsdag voor aspi’s en leiding organiseren. 

Uitnodiging volgt. 

• Jongerenfuif: 22/04/2022 → Geïnterssseerde vrijwilligers mogen een mail sturen naar 

joost.debondt@schoten.be.  

 

 

 

Voor verslag, 

 

Annick Degrève 

 

Jeugdconsulent 

Dienst jeugd en gezin 

 

https://www.facebook.com/jhkaddish/events/?ref=page_internal
mailto:joost.debondt@schoten.be

